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 يک نظريه برقانون تعديل ساختاری اقتصادی ايران
 ٢٠١١ ژانويه ٠۵ - ١٣٨٩دی  ١۵ چهار شنبه

 
  زنگنه حميد دکتر

 

 

در سال گذشته مجلس شورای اسالمی با موافقت شورای نگهبان و 
بنزین ، (قانونی برای حذف یارانه ها به کاالهای مصرفی ریاست جمهوری 

گازوئيل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شير، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل 
در این . تصویب و امسال به اجرا گذاشت) هوائی و زمينی، و پست

نوشته سعی خواهم کرد که منافع و معایب و پی آمدهای احتمالی آن را 
نوشته سعی خواهم کرد که از بحث ليبرالی و نئو  در این. نشان دهم

قانون اساسی  ۴۴ليبرالی و چگونگی خصوصی سازی بر مبنای اصل 
خودداری کنم و بحث امروز ما تحليلی است بر حذف یارانه های مستقيم 

به کاال های پایه ای و جایگزین کردن آن ها با یارانه های نقدی به 
همچنين بحث این . يش بينی شده استشهروندان که برای جبران تورم پ

نوشتار تجزیه و تحليل سيستم ، کارآئی ، مدیریت، و حاکميت جمهوری 
بنابراین غرض از این نوشته بيان بنيان های اقتصادی . اسالمی نيز نيست

 .مسائل مربوط به موضوع است و نه تائيد یا رد سياسی سياست تعدیل

د، حذف یارانه ها و یا حذف هر فاکتوری بنيا -از نظر تکنيکی در اقتصاد بازار
. که باعث تحریف در تخصيص منابع است، کاری خوب و شایان توجه است

دليل این کار هم تخصيص منابع برای توليد کاالهائی است که مورد 
البته در همه اوقات بازار داور برحق در جهت . تقاضای مردم هستند

خيلی از اوقات در جهت زیان  پيشبرد منافع مردم نيست و حتی بازار در
در این مواقع است که دولت باید پا در ميان بگذارد . مردم عمل خواهد کرد

برای مثال می توان تعليم و . و بازار را در جهت منافع مردم راهنمائی کند
اقتصاددانان نشان داده اند که در این مورد بازار نمی تواند . تربيت را نام برد

است، توليد کند و بنابراین یا مانند ایران و کشورهای آن چه را که الزم 
اروپائی دولت ها خود راسا این کار را بر عهده می گيرند و یا مانند امریکا 

در جهت مخالف، بازار بعضی . یارانه های کلی در این راه هزینه می کنند
 کاالها مانند سيگار و یا مشروبات الکلی را بيش از آن چه الزم است توليد

در این مواقع دولت ها با بستن ماليات هزینه توليد آن ها را . می نماید
افزایش می دهند و در نتيجه ميزان توليد آن ها را تا اندازه دلخواه کاهش 

بنابراین بازار آخرین رای قطعی را در همه موارد نمی تواند . می دهند
دست داشت که  باید خردمندانه و عاقالنه قالده بازار را در. داشته باشد

بنياد دولت ها باید  -بدین معنی که درهراقتصاد بازار. به بيراهه نرود
مواظب رفتار بازیگران بازار باشند و تا آن جا که برایشان ممکن است از 
خطا کاری ها جلوگيری کنند و در ضمن ميدان بازی را برای همه باز و 

روند باید از انحصارگری به طور کلی جلوگيری کنند تا بازیگران از در این . محيط رقابت آزاد را برای همه مهيا سازند
این روند به خصوص در این زمان که ساختار توليد در . رانت خواری بی بهره شوند و نتوانند خون مردم جامعه را بمکنند

ردن ميدان فعاليت چرخش است و قيمت ها در افزایش اند، جلوگيری از رانت خواری انحصارها با توسعه رقابت و بازک
بدون جلو گيری از سوء استفاده های رانت خواران، عده ای انگشت شمار ثروت . ها برای همه از ملزومات است

 .های بی کران از مال دیگران انباشته و توزیع ثروت بيش از پيش و بيش از حد بد و بدتر خواهد شد

 

 :ی را می توان چنين خالصه کردنکات مثبت حذف یارانه ها و افزایش قيمت حامل های انرژ

 

 :تغيير و تعدیل و جلوگيری از اصراف در مصرف انرژی که می توانند—الف

 

 عمر منا بع ملی را طوالنی تر کنند -١

 

 

می توان در ميزان نرخ تورم چک  چند هر
 تورم نمی و چانه زد ولی شکی در وقوع

اما آیا این قانون می تواند . توان داشت
رشد  رکود تورمی ببار بيآورد؟ و یا فقط

اقتصاد را کند خواهد کرد؟ این ها 
ولی . بستگی به عوامل مختلف دارد

دانيم که در نتيجه حذف یارانه های  می
قسمتی از هزینه های مستقيم، 
دولت می پرداخته است، به  توليدی که

قيمت ها اضافه خواهد شد و این 
در تمام قيمت ها  افزایش قيمت ها باید
  .تاثير خواهد گذاشت
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 منابع ملی برای صادارات را بيشتر کنند -٢

 از محيط زیست حفاظت کنند  -٣

 اق فرآورده های نفتیهم سطح کردن قيمتها با دنيا و در نتيجه جلو گيری از قاچ -ب

درصد از درآمد حاصل از اصالح قيمت  ۵٠ها،  براساس قانون هدفمندکردن یارانه کاهش هزینه های دولت -ج
درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه  ٢٠درصد به توليدکنندگان، و  ٣٠حاملهای انرژی به مردم ، 

 .یابد اص میای و تملک دارایيهای سرمایه ای اختص

سمت دادن توليدات در جهتی که مبنایشان عرضه و تقاضای کشور باشد و نه خواست دست اندر  -د
 . کاران

همروند کردن قوانين و فعاليت های دولت در اقتصاد ملی ایران با دنيا و آمادگی ایران برای پيوستن  -ه
و بانک ) آی ام اف(المللی پول و همسوئی با صندوق بين) دبليو تی او(به سازمان تجارت جهانی 

 .جهانی

 .حذف صنایعی که تا کنون با انرژی ارزان قيمت سر پای خود ایستاده بوده اند -و

حذف ناکارآئی ها در صنایعی که تا کنون از انرژی ارزان قيمت سوء استفاده می کرده و سودهای  -ز
 .کالن به جيب می زده اند

 .مانند صنایع استفاده از نور خورشيد و باد و غيرهترغيب ایجاد صنایع توليد انرژی  -ح

 

 :اشکاالت حذف یارانه ها و افزایش قيمت حامل های انرژی را می توان چنين خالصه کرد

درآخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالم در ). تورم(باال بردن قيمتهای کاالهای توليد شده داخلی  -الف
تومان در هر ليتر، قيمت بنزین از یکصد تومان در  ٣۵٠تومان به  ١۶٫۵زوئيل از پی حذف یارانه مواد سوختی، قيمت گا

تومان، هر کيلووات ساعت برق، بسته به ميزان  ٧٠تومان، قيمت گاز طبيعی از حدود ده تومان به  ٧٠٠هر ليتر به 
ر مترمکعب گاز خودرو تومان، و قيمت ه ٢٨٣تومان، و آب هر مترمکعب به  ٢١٠تا  ٢٧تومان به  ١۶مصرف، از حدود 

این روند ادامه خواهد داشت و تمام کاال . تومان رسيده است ٣٠٠تومان در هر مترمکعب به  ۴٠نيز از ) سی ان جی(
بنابر این قيمت های جدید انرژی و افزایش هزینه توليد، در ماه ها و سال های . ها باید با این قيمت ها منطبق شوند

افزایش  ٪١٫۵در آذر ماه قيمت ها نسبت به ماه پيش . محسوسی خواهند داشتآینده کليه قيمت ها افزایش 
در صدی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی پيش بينی کرده، غيرعقالنی  ٢۵اگر این روند ادامه یابد تورم . داشته اند

 . نيست

نرخ ارز را می . اغماض نيستقيمت ارز در این مقوله و همچنين در بحث رکود و یا رشد اقتصادی مملکت قابل انکار و 
بانک مرکزی با ارزان نگهداشتن قيمت ارزهای خارجی می تواند قيمت های . توان برای مبارزه از تورم استفاده کرد

بدین معنی که چون هر ریال می تواند مقدار بيشتری ارز خارجی بخرد، آن ها که . کاالهای خارجی را پائين نگهدارد
با ارزان نگهداشتن . ولی این یک کارد دو لبه ایست. االهای خارجی را ارزانتر خریداری کنندریال دارند، می توانند ک

قيمت ارزهای خارجی قيمت کاالهای صادراتی ایران برای خارجی ها گرانتر می شود و در نتيجه آن ها مقدار کم تری 
تومانی  ١٠٠٠٠٠یک خارجی یک کاالیهمان طوری که در جدول پائين ميبينيد برای . کاالهای ایرانی خواهند خرید

تومانی است در حالی که  ٩٠٠با دالر ١١١تومانی و  ١٠٠٠دالر با دالر  ١٠٠تومانی ،  ١٠۵٠دالر با دالر  ٩۵٫٢۴ایرانی 
تومان  ١٠٠٠٠٠تومانی و  ١٠۵٠تومان با دالر  ١٠۵٠٠٠دالری  ١٠٠برای یک وارد کننده ایرانی قيمت یک کاالی خارجی 

بنابراین هر چه دالر ارزان تر باشد قيمت واردات ایران . تومانی است٩٠٠تومان با دالر  ٩٠٠٠٠ومانی و ت١٠٠٠با دالر 
الزم به ). کاهش صادرات(و قيمت صادرات ایران برای خارجی ها بيشتر خواهد شد ) کاهش تورم(برای ایرانيان کم تر 

کاالهای پایه که برای توليد . شته می شودتوجه است که این فقط قيمت واردات مصرفی نيست که پائين نکهدا
 .آن ها در کنترل قيمتها سهم بسزائی دارند. کاالهای دیگر استفاده می شوند را باید در نظر گرفت

 

 
 

تورم قابل استفاده باشد و لی باری یهر جهت، ارزان نگهداشتن قيمت ارزهای خارجی می تواند در مهار کردن 
حال باید دید که منافع چه گروهی با گران و یا ارزان بودن نرخ ارز بيشتر تامين . صادرات غيرنفتی را صدمه می زند

در ضمن باید توجه داشت که سياست ارزان نگهداشتن قيمت ارزهای خارجی لزوما احتياج به دسترسی . می شود
استفاده از این ثروت ملی برای . رد که در مورد ایران از طریق درآمد نفت تامين می شودبه مقدار زیادی ارز خارجی دا

بحث بدی و . خرید کاالهای مصرفی بليه ای است که دامنگير دست اندرکاران ایران قبل و بعد از انقالب بوده و هست
 . ز آن در این جا می گذرمو غير شناور را در جای دیگر نوشته ام و ا) مدیریت شده(خوبی نرخ ارز شناور 
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 ایجاد و یا تشدید رکود اقتصاری -ب

همانطوری که در باال توضيح داده شد، هر چند می توان در ميزان نرخ تورم چک و چانه زد ولی شکی در وقوع تورم 
اهد کرد؟ این ها اما آیا این قانون می تواند رکود تورمی ببار بيآورد؟ و یا فقط رشد اقتصاد را کند خو. نمی توان داشت

ولی می دانيم که در نتيجه حذف یارانه های مستقيم، قسمتی از هزینه های . بستگی به عوامل مختلف دارد
توليدی که دولت می پرداخته است، به قيمت ها اضافه خواهد شد و این افزایش قيمت ها باید در تمام قيمت ها 

چون آن ها قيمت . وئيل از جيب کاميونداران هزینه نمی شودبدین معنی که افزایش قيمت گاز. تاثير خواهد گذاشت
حمل کاال ها را برای کشاورزان و ميدان داران افزایش می دهند و ميدانداران آن را به قيمت ميوه و سبزی اضافه می 

ی اضافه و مغازه های سر محل افزایش هزینه گازوئيل و آب و برق و غيره و ذالک را به قيمت ميوه و سبز... کنند و
 . خواهند کرد و مصرف کننده نهائی همه را باید بپردازد

اول این که قيمت تمام شده توليدات افزایش می یابد و در نتيجه عرضه ملی . در این جریان باید متوجه دو اتفاق بود
ه شده و به در عين حال مردم پول نقد دریافت می کنند و فکر می کنند که قدرت خرید ان ها اضاف. کاهش می یابد

هر چند که قدرت خرید آن ها کم شده و نمی توانند بيشتر خرید . بازار می روند و سعی خواهند کرد که خرید کنند
بدین معنی که مردم به . مردم این سعی را خواهند کرد و با این عمل خود قيمت ها را بيشتر باال خواهند برد. کنند

رت خرید آن ها را افزایش داده، تقاضا برای اجناس و خدمات را افزایش می خيال این که پول نقد دریافتی از دولت قد
آقای احمدی نژاد این موضوع را می داند و به همين دليل . دهند و با باال بردن تقاضا تيشه به ریشه خود می زنند

ن افزایش تقاضا را کاهش تشویق می کند تا مقداری از ای" افراط و تفریط"است که مردم را به پس انداز و خودداری از 
به هر حال کارشناسان اقتصادی احتمال داده اند که رشد . دهد و به دامنه تورم بيش از آن چه هست ، نيفزایند

بانک جهانی اميدوار تر بوده و . منفی اقتصادی ایران می تواند در حدود سه در صد برای یکی دو سال اول باشد
درصدی بهترین موقعييتی  ٢۵بنابراین رشد بسيار کند و تورم . د داده استاحتمال کندی رشد در حد یکی دو در ص

 . است که برای ایران پيش بينی می شود

 

توزیع مجدد درآمد و ثروت از طبقات حقوق بگير به دولت، توليدکنندگان، و بازرگانان و در نتيجه تشدید  -ج
 .و فراگيری فقر

باید توجه کرد که منظور از . ها به طبقه های پائين جامعه کمک می کند در حالی که دولت معتقد است که این یارانه
 ٪٢۵اگر نرخ تورم . در جدول پائين فرض شده که در ماه پنجاه هزار تومان یارانه پرداخت می شود. طبقه پائين چيست

ه علت تورم از تومان قدرت خرید خود را ب ۵٠،٠٠٠تومان در ماه درآمد داشته باشد،  ٢٠٠،٠٠٠باشد، کسانی که 
تومان یارانه دریافت می کنند که این ضرر را کال جبران می کند و این خانواده نه سودی و  ۵٠،٠٠٠دست می دهند و 

تومان قدرت خرید خود را از  ٣٧۵٠٠تومان درآمد داشته باشد  ١۵٠،٠٠٠ولی اگر این خانواده . نه زیانی خواهد داشت
اگر این . تومان قدرت خرید او اضافه می شود ١٢۵٠٠ی گيرد و در نتيجه تومان یارانه م ۵٠،٠٠٠دست می دهد و 

تومان  ۵٠،٠٠٠ولی . تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد ٧۵٠٠٠تومانی داشته باشد  ٣٠٠،٠٠٠خانواده درآمد 
سبه ها برای همين محا. تومان قدرت خرید او کم می شود ٢۵٠٠٠از آن را به صورت یارانه پس می گيرد و در نتيجه 

در این جدول . نرخ تورم های مختلف نشان می دهد که هر چه نرخ تورم بيشتر شود، تعداد بازندگان بيشتر می شود
 ٪٣٠تومان است و برای نرخ تورم  ٢٠٠،٠٠٠باشد مرز بين بازندگان و برندگان  ٪٢۵دیده می شود که وقتی نرخ تورم 

تومان ١۴٢٨۵٧برسد، مرز بين برندگان و بازندگان به  ٪۴٠رخ تورم به تومان کاهش می یابد و اگر ن ١۶۶۶۶٧مرز به 
باشد کسی که  ٪٣٠اگر نرخ تورم . همچنين هر چه درآمد بيشتر شود، ميزان ضرر بيشتر می شود. تقليل می یابد

تومان  ۴۵٠،٠٠٠از قدرت خرید خود را از دست می دهد و آن که درآمدش  ٣٠،٠٠٠تومان است  ٢۶۶۶۶٧درآمدش 
 .تومان از قدرت خرید خود را از دست می دهد ٨۵٠٠٠ست ا

تومان در  ۴٣۶٩٨٠تومان در سال و یا  ۵،٢۴٣،٧۶٠را  ١٣٨٨در آمارهای دولتی متوسط درآمدهای روستائی در سال 
تومان قدرت  ١٠۴٢۴۵باشد، یک خانواده روستائی به طور متوسط  ٪٢۵با این حساب اگر نرخ تورم . ماه تخمين زده اند

تومان خواهد  ١۶٩٧٩٢برسد، ميزان کاهش در قدرت خرید او  ٪۴٠د خود را از دست می دهد و اگر نرخ تورم به خری
این بدین معنی است که به طور متوسط ميزان یارانه ها به اندازه کافی برای ثابت نگهداشتن قدرت خرید . شد

 . یدهاخانواده های روستائی نيست چه رسد به مثبت بودن تغيير در قدرت خر
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 ٢٠٠،٠٠٠یا  ١۵٠،٠٠٠تنزل قدرت خرید داستانی شوم تر در گذران زندگی روزمره برای آن ها که درآمدی بيش از  -د

. تمام این خانواده ها قسمتی قابل توجه از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. ماه دارند، خوهد داشتتومان در 

درميان مدت و دراز مدت این ماجرا مردم را به کاهش هزینه های خود برای آن جه که واجب نمی دانند، می کند و 
طبقات متوسط از مخارج خود برای تحصيالت و  به عقيده من. می توان حدس زد که آن ها چه چيزهائی خواهند بود

بهداشت و امثال آن که برای سالمت و رشد مالی و جسمی و روانی آن ها الزم است، خواهند کاست و باالجبار آن 
یعنی آن ها از خرج تحصيالت و بهداشت و امثالهم که به نظر فوری و فوتی . ها به چاهی عميق تر نزول خواهند کرد

امروز مدرسه . کاهند و زندگی خود را اداره می کنند؛ ولی این کاهش ها نتيجه خوبی نخواهد داشت نمی آیند، می
نمی روند و برای رفع امور به کارهای کم درآمد تن می دهند و در آینده چون تخصصی ندارند از روی اجبار به همان 

 -فقر: خواهند بود و این چرخه موروثی می شود بچه های این خانوارها نيز یه همين درد مبتال. کارها ادامه می دهند

این چرخه معيوبی است که بيش از هر چيزی باید ما را به خود . فقر –کارهای کم درآمد  –محروميت از تحصيل 
یعنی این که اگر جلوی این تغيير توزیع درآمد و ثروت گرفته نشود، پی آمدهای ناگوار آن بيش از ان چه . مشغول نماید

 . یت است، خواهند بودقابل رو

 

در نهایت، هر چند که دولت بی گدار به آب زده و قبل از مهيا سازی محيط اقتصادی این قانون بالقوه مفيد را تصویب و 
 . به اجرا گذاشته، برگشت به عقب بدترین و گران ترین کار اقتصادی است که ميتوانند بکنند

 

جمله عظيمی، اسدی، محمدی، عابدی پور، حکمت، فتحی، برقعی،  در این نوشته از صحبت ها های دوستان اجا از
استفاده برده ام بنابراین اگر مطلبی به نظرتان آشنا است مال ... آذری، ليماکشی، نگهدار، خطائی، و علمداری و 

 .اگر مایل بودید ميتوانيد از طرق زیر با من تماس بگيرید. شما است
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